
 
0 

 

‘t Trotterke 
Driemaandelijks tijdschrift van 

Wandelclub DE MARKTROTTERS HERNE vzw. 
 

Jaargang 34/2021 
 

April – mei - juni 

 

Inhoud 

  

Titel Auteur Pagina 

Woord van de voorzitter: Welkom een jaar later. Willy J. 1 

Met de trein zou je al op wandel zijn. Jean-Marie 3 

Permanent parcours Sint-Pieters-Kapelle. Raymond 7 

Alternatieve tocht Dominicanessenklooster. Willy J. 11 

Wandelsport Vlaanderen deelt mee… Redactie 13 

Op stap in Silly (Zullik) Raymond & Bea 15 

Officiële wandeltochten opgenomen in Walking in 

Belgium. 
Willy J. 19 

Sponsoring 2021. Patrick 25 

Groepswandelingen, clubfeest, busreizen. Redactie 25 

Urbanustochten 2021 Jean-Marie 27 

Ons ledenbestand. Patrick 29 

Wandelsuggesties. Raymond & Bea 31 



 
1 

 

Welkom, een jaar later,... 
 

Beste Vrienden Marktrotters, BEDANKT aan de 180 
leden die op 25 maart hun lidmaatschap hernieuwd 
hebben voor 2021 en Welkom aan het nieuwste lid dat 
zich aansloot bij onze club in deze coronaperiode. Met 
181 leden zitten we op ongeveer dezelfde hoogte als bij 
de oproep in ons clubblad ’t Trotterke van januari 2018. 
Toen waren we aan ’t wegzakken van 192 naar 175. Maar 
jullie hebben toen allemaal meegewerkt om het 

ledenaantal terug op te krikken. 
Waarvoor nogmaals DANK! 
Ook nu wil ik opnieuw een oproep doen om ons te helpen bij de 
ledenwerving! Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, maar toch ontmoet 
je af en toe wel mensen waarvan je denkt, vermoedt, dat zij, als wandelaar, 
ook wel bij onze club kunnen aansluiten. Niet twijfelen! 
Een jaar geleden schreef ik op deze pagina over pech, ontevredenheid en 
mislukking. Dat zijn uiteindelijk details gebleken als we nu vergelijken met 
wat we het voorbije jaar hebben meegemaakt en de situatie waarin we nu 
nog verkeren. Maar het zal beter worden. Want we hebben dit jaar in 
februari een alternatief parcours uitgepijld in Sint-Pieters-Kapelle. En ter 
vervanging van de Kriek en Mattentochten hebben we twee lussen 
gemaakt vanaf het Dominicanessenklooster. Wij hopen dat jullie er 
hebben van genoten? 
Wandelsport Vlaanderen wil vanaf 3 april a.s. de wandeltochten opnieuw 
laten doorgaan, weliswaar in corona-proof verpakking. Meer hierover lees 
je in een artikel in dit clubblad. 
Ik zou hier een warme oproep willen doen naar iedereen die onze club een 
warm hart toedraagt. A.U.B. kom ons helpen! Wij hebben nu een aantal 
mensen nodig die “mee de kar willen trekken”. Het is dringender dan ooit. 
Bel me, mail me, laat iets van je horen… Als voorzitter van een vereniging 
heb je tal van medewerkers nodig. Iedereen heeft capaciteiten! Je moet ze 
alleen durven aanspreken. Samen staan wij sterk! 
Maar blijf in deze moeilijke periode vooral de corona-maatregelen 
opvolgen! 
Want wie zei alweer: “Wat je zelf doet, doe je meestal beter,…” 
Blijf gezond, alles komt goed, 
Gewoonweg Willy. 
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MET DE TREIN ZOU JE AL OP WANDEL ZIJN 

De Corona-pandemie heeft nu al meer dan één jaar lelijk huis gehouden … 
maar het heeft ons ook de mogelijkheid geboden om ééns andere contreien op 
te zoeken. De overheid en de NMBS hebben ons hierbij geholpen door de 
“Hello Belgium Railpass” in ’t leven te roepen en gratis aan te bieden aan 
diegenen die hiervoor belangstelling toonden. 
Met de Hello Belgium Railpass in de hand komt men door het ganse land. Het 

zou een passende slogan kunnen zijn voor de 
wandelaar die zich met het openbaar vervoer - in 
casu - de trein ééns wenst te verplaatsen. 
Ondergetekende is zo een fervent typetje die van 

dergelijke combinatie pap lust. Aldus trei-ai-nde hij vanaf oktober 2020 tot 
maart 2021 o.a. naar “uitgepijlde” parkoersen aangeboden door (de clubs 
tussen haakjes). ’t Waren leuke ervaringen in dikwijls ongekende regio’s en 
steeds startend en/of aansluitend van kortbij een treinstation. 
Het Belgische spoor bracht mij aldus naar volgende bestemmingen : 
Munkzwalm (Op Stap Zwalm), Zedelgem (Vier op een Rij), Drongen (PWC 
Merelbeke), Aalter (De Lachende Wandelaars), Gentbrugge (Florastappers 
Gent), Mechelen (Opsinjoorke), Torhout (Nacht van Vlaanderen), Lommel 
(Milieu 2000), De Pinte (PWC Merelbeke), Wervik (wsv), Sint-Katelijne Waver 
(De Kadodders) en Landen (De Leeuwerik). 
Het was en is in deze zeer lange periode genoegzaam geweten dat de 
startlocaties veelal een desolate aanblik gaven bij de niet toegankelijkheid ervan. 
Meestal was het starten in open lucht. Voor toilet voorzieningen moest men al 
heel wat geluk hebben om een bereidwillige conciërge en/of poetsvrouw  tegen 
het lijf te lopen om aan deze natuurlijke behoefte te kunnen voldoen. 
Catering in de zin van spijs en drank was mogelijk mits passages in dorpskernen 
waar deze voorzieningen met wat chance “open deur” hielden. 
 ‘k Zou hierbij ook nog de overheid, de NMBS en de organisatoren van harte 
willen danken voor dit aanbod. Waar een wil is, is een (veilige) weg. 
Inmiddels is het reikhalzend uitkijken, weliswaar met een bang hartje, naar deze 
en volgende maanden. Volgens de Wandelsport Vlaanderen federatie zal de 
officiële wandelactiviteit, tot bewijs van het tegenstelde, opnieuw op gang 
worden gebracht.  
 
Wij duimen er wellicht met zijn allen voor !  

Jean-Marie 
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Permanent parcours in Sint-Pieters-Kapelle. 

Toen bleek dat we de Kriek&Mattentochten niet zouden kunnen 

organiseren wegens de coronamaatregelen, werd er tussen de 

bestuursleden druk gemaild en getelefoneerd om een alternatief aan te 

bieden. 

Er werd beslist om vooraf een ‘proevertje’ uit te pijlen: een lus van 9,5 km 

met start en aankomst aan de kerk van Sint-Pieters-Kapelle. De 

bewegwijzering werd voorzien van 30 januari tot 14 februari 2021. Een 

parcours met afwisselend veld- en voetwegen, verharde weg en een 

passage door Manhovebos moest de wandelaars kunnen bekoren, 

hoopten we. 

Op vrijdag 29 januari  ging een ploeg op weg om de nodige signalisatie aan 

te brengen. Hoeveel wandelaars van de gelegenheid gebruik maakten om 

een mooie wandeling in de omgeving van Sint-Pieters-Kapelle en Bever te 

genieten van het Pajottenlandse landschap kunnen we onmogelijk weten. 

Je verneemt maar iets als er ergens een probleem is met de bewegwijzering 

en een wandelaar ergens verloren in de velden staat. Al hebben we de 

indruk dat de meesten gebruik maken van de bijkomende info die we op 

onze website verstrekken: detailkaartjes en routebeschrijving of het 

parcours op je gps of smartphone zijn in dat geval welgekomen 

hulpverleners. 

En ja hoor! Zoals gevreesd kwamen er problemen. Op dinsdag 2 februari 

is het de eerste keer prijs. Een bestuurslid van de wandelclub van Ath belt 

met de mededeling dat over zowat 1,3 km alle pijltjes verdwenen zijn. 

Gelukkig had die persoon de kaartjes afgedrukt en kon hij gemakkelijk het 

parcours volgen en ons zowaar ook precies melden waar het probleem zat. 

Ter plaatse stellen we inderdaad vast dat al die pijltjes meegenomen zijn, 

al vindt Willy in het bos toch stukjes van een vernield bordje. Alles wordt 

hersteld en het blijft een week rustig tot een mail van een wandelaarster 

meldt dat in ongeveer dezelfde omgeving alweer bordjes verdwenen zijn. 

Opnieuw bewegwijzeren dus. De hele grap kost ons zowat 35 pijltjes. Wat 

bezielt mensen om dergelijk vandalisme te plegen? 

Raymond 
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Alternatieve tocht – Dominicanessenklooster 

 
Wij hadden het beloofd. Na een eerste wandeling in het nieuwe jaar, in de 
eerste helft van februari, door Sint-Pieters-Kapelle en Bever, kwamen er 
de twee afstanden vanaf het Dominicanessenklooster in Herne. De 
bedoeling is om twee afstanden te maken die te combineren zijn. Op die 
manier bereiken we een groter aantal wandelaars. Deze lussen zijn 
trouwens ter vervanging van de Kriek en Mattentochten. 
Laatste controle van de parcours op woensdag 3 maart. Vaststelling: een 
firma is bezig met grond- en nivelleringswerken op een voetweg op het 
parcours in Edingen en de werfleider kan mij geen einddatum geven van 
deze werken omdat ze afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Een 
telefoontje naar de bevoegde instanties maakt mij ook niets wijzer. 
Gevolg: parcours hertekenen. 
Vrijdag 5 maart worden de lussen uitgepijld met twee ploegen van twee 
personen. Nogmaals bedankt mannen! 
Zaterdag 6 maart in de namiddag al een eerste melding van een pijltje dat 
omver gereden is. Herstellen. De zaterdag en zondag verlopen verder vlot 
met vele wandelaars op de parcours. De parking van het Dominica-
nessenklooster is bijna vol geparkeerd (+/- 40 pl) plus een aantal 
voertuigen staan langs straat. 
Maandag 8 maart, sommigen zijn nog niet helemaal wakker wanneer de 
telefoon rinkelt. Er zijn pijlen verdwenen in de buurt van het station van 
Edingen. Ter plaatse stel ik vast dat er in de buurt van het station twaalf 
pijlen verdwenen zijn. Ja, twaalf !  Dan stel je vragen: “Wie doet zoiets? 
En Waarom?” Maar je krijgt er van niemand een antwoord op. 
Na een mailtje op dinsdag en een telefoon  s’ anderendaags, opnieuw de 
baan op om vier pijlen te vervangen die werden gejat. 
Donderdag 11 maart: het was aangekondigd! Storm. Het park van 
Edingen wordt gesloten. Voor hoelang? Niemand durft het zeggen. 
Misschien wel drie dagen. Ok, parcours wijzigen en de wandelaars 
verwittigen. Via onze eigen website, een bericht aan de start en eentje aan 
de ingang van het Park van Edingen via Brunehaultsesteenweg. En toch 
zijn er wandelaars op de baan ondanks de rukwinden. Ik heb hier al iedere 
dag wandelaars gezien op de parcours. 
Daar doe je het uiteindelijk toch voor… 
Vrijdag 12, controle van de cruciale punten nà de storm . Alles OK! 
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Tijdens een controle van lus 2, op zaterdag 13, vastgesteld dat er toch een 
pijltje weg is. Vervangen… Maandag 15, een mail van onze secretaris: op 
zondag heeft hij vier pijlen vervangen in het Park van Edingen. Woensdag 
17, tijdens een check-up toch nog één pijl vervangen. De volgende dagen 
blijft het vrij rustig, het wordt ook zonniger maar het blijft wel nog koud. 
Zaterdag 20, nog eens een volledige check-up, maar het parcours in de 
tegengestelde richting gevolgd om eens een andere wandeling te maken. 
Wonder boven wonder! Alle pijlen zijn nog aanwezig. Alleen, er liggen vijf 
pijlen op de grond omdat de elastiek het niet heeft gehouden. Doch ook 
vandaag weer tientallen wandelaars gezien op de parcours.  
Maandag 22, de pijlen en borden worden weggenomen. 
Er ontbreken veertien pijlen op beide parcours samen??? 
+  ’t Is goed geweest! 

- Neen ’t is niet goed geweest!? 
+ Jawel, er is nog heel veel interesse bij de wandelaars! 

- Ja, maar wij zijn wel 37 pijlen kwijt!?  
Bedankt om te helpen. Bedankt om te komen wandelen. Bedankt! 
Wij kijken ondertussen al vooruit naar de Kriek & Mattentochten 2022!  

Willy 

 

Wandelsport Vlaanderen deelt mee: 
 

Ledenactie 
Na de sombere coronamaanden zonder perspectief willen we de ledenactie 
van vorig jaar herhalen. Wie vanaf 27 juni 2021 lid wordt (bij een club of 
bij de federatie) is lid tot en met 31 december 2022.  
We starten deze actie op de nieuwe datum van Vlaanderen Wandelt Lokaal.  
 

Vlaanderen Wandelt Lokaal 
Dit evenement, voorzien op 25 april 2021 wordt uitgesteld tot zondag 27 
juni 2021.  
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Op stap in Silly. (Zullik). 

Nogal wat Marktrotters gaan wel eens wandelen in deze gemeente. De 

plaatselijke wandelclub heet ‘Les Marcheurs de la Sylle’. De Sylle (Ned. De 

Zulle) is het riviertje dat door de gemeente stroomt. 

De wandelingen vertrekken afwisselend van uit een van de deelgemeenten: 

Silly (Opzullik), Bassilly (Zullik), Thoricourt, Hove, Graty, Hellebecq, 

Gondregnies en Fouleng. 

Tijdens de pandemie hebben zij al meermaals tochten aangeboden. 

Meestal bewegwijzeren ze een parcours gedurende meerdere dagen of 

weken. Je vindt de info op hun website. Daarnaast kan je hun parcours 

ook als gps-bestand downloaden. De mogelijkheid hebben wij al een paar 

keer aangegrepen om de wandeling te doen nadat de pijlen werden 

verwijderd.  

We hebben ook de gelegenheid aangegrepen om een paar weetjes te 

verzamelen. 

Ergens halfweg tussen deelgemeenten Thoricourt en Graty bevindt zich 

het gehucht Noir-Jambon (zwarte ham). Een curieuze benaming waar een 

legende aan verbonden is. 

In 1693 zouden de soldaten van de Franse 

koning Lodewijk XIV een bivak hebben 

ingericht nabij een boerderij in het Bos van 

Cambron. Blijkbaar werd er varken aan het spit 

gebraden. De koks waren ‘verstrooid’ en lieten 

een varken verbranden boven het vuur. De 

hespen waren zwart geblakerd. Vandaar de Noir-Jambon. Een mislukte 

barbecue is duidelijk geen exclusief hedendaags verschijnsel. Tijdens 

zomerse wandelingen waait er ook af en toe een reukje van verbrand vlees 

in onze neus. Alleen kwam de rosé bij die Franse soldaten niet uit een bag-

in-box, maar uit een heus vat. Beide rosé’s hebben wel dezelfde uitwerking 

op de koks, denken wij…. 

Raymond 
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OFFICIËLE WANDELTOCHTEN OPGENOMEN IN 
WALKING IN BELGIUM 

2021 opnieuw mogelijk vanaf 3 april 
 

Elke wandelorganisatie blijft onderhevig aan de Covid-maatregelen om het 
verder verspreiden van het virus tegen te gaan. 
De wandelclub dient steeds in orde te zijn met de CERM-aanvraag en de 
toelating te verkrijgen van de plaatselijke instanties. 
 
Na een lange periode van inactiviteit wil Wandelsport Vlaanderen vzw 
vanaf 3 april 2021 de organisatie van wandeltochten opnieuw mogelijk 
maken. Let wel op! 

- Het zullen wandeltochten zijn zonder rustposten en er wordt geen 
enkele vorm van horeca voorzien onderweg. 

- In de start- of buitenlocatie worden geen tafels en stoelen 
aangebracht voor de deelnemers. Wordt geen enkele vorm van 
horeca toegestaan, tenzij expliciete toestemming van de 
plaatselijke instanties. Enkel de toiletten in de startlocatie worden 
opengesteld. 

- De wandelclub voorziet een inschrijving, scanning en 
afstempelingzone. Deze zone dient aansluitend bij elkaar te zijn en 
de nodige afstandsmaatregel van 1,5 m dient te allen tijde 
gerespecteerd. Medewerkers dienen verplicht mondmasker en 
handschoenen bij geldafname te dragen. 
Alles dient CORONA-proof te gebeuren en bij voorkeur worden de 
medewerkers ook afgeschermd aan de hand van plexi-elementen. 
Ontsmettingsmiddelen zijn verplicht. 

 
Wandelsport Vlaanderen vzw gaat ervan uit dat alle officiële 
wandeltochten vanaf 3 april a.s. doorgaan. 
Zij nemen zelf geen actie meer om officiële wandeltochten te annuleren. 
Clubs die vanaf 3 april niet wensen te organiseren, kunnen gratis blijven 
annuleren. Hiervoor dienen ze ten laatste twee weken voor de organisatie 
een annulatie-melding te richten naar kalender@wandelsport.be 
Clubs die hiervan geen melding maken, zullen onderhevig zijn aan het 
geldend intern reglement van Wandelsport Vlaanderen vzw en beboet 
worden voor een bedrag van € 250 

mailto:kalender@wandelsport.be


 
20 

 

  



 
21 

 

Tijdelijke parcours 
Momenteel publiceert WSVL dagelijks tijdelijke wandelparcours op hun 
blog en wandelaars maken hier gretig gebruik van. In het kader van de 
opstart van de wandeltochten en Vlaanderen Wandelt Lokaal, 
op 27/06/2021(en dus niet op 25/04/2021), zal WSVL vanaf 
01/06/2021 de tijdelijke parcours niet meer publiceren. 
Mochten er geplande organisaties in het kader van Vlaanderen Wandelt 
Lokaal niet kunnen doorgaan omdat de lokale overheid geen toestemming 
verleent, verwacht WSVL wel dat hier een tijdelijk parcours gedurende een 
week wordt aangeboden. 
In de week voor 27/06 zullen alle organisaties van Vlaanderen Wandelt 
Lokaal, zowel deze met inschrijving als de tijdelijke parcours, 
meegenomen worden in de communicatie van WSVL. 
Mocht de situatie de komende weken weer drastisch wijzigen, zal  WSVL 
misschien genoodzaakt zijn om weer terug te komen op deze beslissing 
maar ze hopen dat Vlaanderen Wandelt Lokaal de heropstart van de 
georganiseerde wandelsport kan inluiden. 
 

Reglementering omtrent tijdelijke parcours 
Tijdelijke parcours zijn een nieuw fenomeen geworden ten gevolge van 
Covid. Daar deze tijdelijke parcours in de nabije toekomst conflicten 
kunnen veroorzaken tussen clubs die enerzijds een georganiseerde 
wandeltocht organiseren en anderzijds een tijdelijk parcours, was het 
Bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen vzw genoodzaakt om hier 
enige reglementering rond op te maken. Deze reglementering maakt deel 
uit van het Sportreglement onder art. 4.11. 
Deze reglementering gaat in vanaf 01/06/2021. 
De belangrijkste verandering is dat er voor deze tijdelijke parcours een 
aanvraag gericht moet worden aan kalender@wandelsport.be . De 
kalenderverantwoordelijken kijken op hun beurt na, op basis van 
kilometerbepalingen, of er zich geen conflicten voordoen. 
We hopen in eerste instantie dat clubs goed met hun burenclubs 
communiceren over hun aanbod zodat de conflicten tot een minimum 
beperkt blijven. 
 
 

mailto:kalender@wandelsport.be
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Sponsoring 2021 

Sponsoring hebben wij altijd gezien als: " voor wat hoort wat ", met andere 

woorden proberen iets terug te geven in ruil voor een financiële 

ondersteuning. Meestal is dit in de vorm van bestellingen ter gelegenheid 

van onze wandeltochten. Dat dit niet altijd perfect lukt is geen geheim, 

maar de intentie is/was steeds aanwezig. Verder is er publiciteitsvoering 

via ons clubblad, onze website en folders. 

Deze lijn doortrekken in een (paar) Corona-jaren is niet zo evident. Je 

bent, door de annulering van talrijke organisaties, immers niet in de 

mogelijkheid om veel terug te geven. 

Daarom hebben we in bestuurskring besloten om, eerlijkheidshalve, in 

2021 geen "sponsoringronde" op te starten. Deze mensen hebben in 2020, 

zonder enig positief vooruitzicht, hun bijdrage betaald en zullen, als blijk 

van waardering, zowel in de clubbladen van juli en oktober 2021 als januari 

en april 2022 verder verschijnen evenals op onze website en op (laat ons 

hopen) de folders van wandeltochten die wel kunnen doorgaan. 

We gaan er van uit dat ons jubileumjaar (40-jarig bestaan) in 2022 normaal 

mag verlopen en we terug beroep mogen doen op een grote schare 

ondersteuners. 

Een woord van dank naar onze vele sponsors toe is hier dan ook op zijn 

plaats.  

                    Patrick 

  

Groepswandelingen, clubfeest, busreizen, … 

Aangezien er momenteel geen gunstige vooruitzichten zijn omtrent 

dergelijke groepsevenementen, kunnen wij daarover helaas nog geen 

planning vooropstellen. Hopelijk is het huidige kaarsvlammetje aan het 

eind van de tunnel tegen begin juli een heus licht geworden. 
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URBANUSTOCHTEN 2021: Zondag 18 juli 
PERSPECTIEF: JA - NEEN - MISSCHIEN 

 

Omdat er bij ’t verschijnen van dit ’t Trotterke nog altijd onzekerheid 

bestaat omtrent het kunnen/mogen organiseren van officieel erkende 

wandeltochten met - in de mate van het mogelijke - alles erop en eraan - 

t.t.z. dus zoals voor de “Corona-pandemie” - gelieve jullie hierna 3 

scenario’s te willen vinden die bij het bestuur van jullie wandelclub 

momenteel op tafel liggen. 

Scenario 1: JA 
De Urbanustochten 2021 worden “coronaproof” georganiseerd. Met 

andere woorden wil dit zeggen dat op organisatorisch vlak alle hiermee 

gepaard gaande buitenopdrachten (aanbrengen parkoerspijlen, 

Wandeltocht pijlen, infoborden en dergelijke) dienen uitgevoerd te 

worden conform de klassieke vroegere organisaties. 

Er is evenwel GEEN catering en er zijn ook GEEN rustposten. Alléén 

de startzaal “Ontmoetingscentrum Willem Tell” te Tollembeek wordt 

deels ingericht voor inschrijving en afstempeling. Er wordt ook geen 

meubilair (stoelen/tafels) uitgezet in de startplaats. De toiletten worden 

wel opengesteld voor de bezoekende wandelaars en plaatselijke 

medewerkers. Er zal geen parkinggelegenheid aangeboden worden via 

parkeerweiden. 

Er dient door de organisatie toezicht gehouden te worden op het strikt 

naleven der Corona maatregelen bevattend o.a.: 

⇒ het dragen van een mondmasker, het bewaren van 1,5 meter afstand, 
het veelvuldig handen wassen, het voorzien van handgel, de densiteit van 
1 persoon per 10m² in acht nemen; 

⇒ het aanstellen van een veiligheidssteward; 

⇒ het respecteren der bubbel-regels door de wandelaars; 
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⇒ de aanvraag en invullen van het Covid Event Risk Model opgelegd door 
Wandelsport Vlaanderen en de (lokale) overheid. Het zijn ook deze 
laatsten die finaal bepalen of een organisatie kan doorgaan; 
 
Er zal beroep dienen gedaan te worden op medewerkers voor uit- en 

afpijlen en beperkte (tijdelijke en aflossende) bemanning op de startplaats. 

Kandidaten hiervoor melden zich liefst aan bij de tochtverantwoordelijke 

of een bestuurslid. Mijn dank bij voorbaat hiervoor! 

Scenario 2: NEEN 
De Urbanustochten 2021 worden in overleg binnen het bestuur 

geannuleerd. De tochtverantwoordelijke deelt dit mede aan de betrokken 

partijen m.b.t. alle vroeger gemaakte afspraken en communicatie. 

Scenario 3: MISSCHIEN 
Misschien krijgen de Urbanustochten 2021 een alternatief in de zin van 

tijdelijk uitgezette permanente parkoersen. Rekening houdend evenwel 

met het heropstarten van officiële wandeltochten sinds begin april dient 

ervoor gevreesd te worden dat alternatieve parkoersen met de dag 

schaarser zullen worden en op termijn wellicht verdwijnen. 

In verband met bovengenoemde scenario’s zouden wij onze leden willen 

aanbevelen ook regelmatig onze website www.marktrotters.be te 

raadplegen omtrent de evolutie en finale besluiten die op termijn zullen 

genomen worden. 

Alvast onze oprechte dank voor jullie begrip en aandacht hiervoor ! 

 

Tochtverantwoordelijke, 
Jean-Marie 

 

  

http://www.marktrotters.be/
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Ons ledenbestand van naderbij beschouwd. 
 
Als bestuur zijn we bijzonder blij dat, rekening houdend met de crisis 
waarin we ons nog altijd bevinden, we heden ten dage nog steeds 181 
leden mogen begroeten. Iedereen die zijn lidgeld hernieuwde willen we 
hierbij dan ook van harte bedanken, niet in het minst het nieuwe lid Ellen 
Tuts (kleindochter van Jaak en Bea). Als we dit ledenbestand eens van 
naderbij bekijken en analyseren zijn er toch wel, op zijn zachtst gezegd, 
enkele merkwaardige vaststellingen. 
 

(1) Leeftijd  
 
 

(2) Aantal  (3) Percent  

0 - 10 jaar 2 1,1 

11 - 20 jaar 3 1,65 

21 - 30 jaar 1 0,55 

31 - 40 jaar 7 3,86 

41 - 50 jaar 9 4,97 

51 - 60 jaar 26 14,36 

61 - 70 jaar 59 32,59 

71 - 80 jaar 59 32,59 

81 - 90 jaar 14 7,73 

93 jaar 1 0,55 

 
Zonder inbreuk te plegen op de wetten van de " privacy " hebben we alle 
beschikbare cijfers eens opgeschaald. 
In bovenstaande tabel zijn de leeftijden opgesplitst in schijven van 10 jaar 
zie kolom 1, in kolom 2 staan de vergelijkbare aantallen en in kolom 3 deze 
aantallen uitgedrukt in percenten van het totale ledenaantal. 
Een opvallende vaststelling toch dat, als we de aantallen tot 50 jaar (wat 
toch nog zeer jonge mensen zijn), samentellen we aan amper 22 leden 
geraken m.a.w. 12,15 %. Boven de 51 jaar (de ietwat ouderen dus) zijn we 
met 159 of de overige 87,82 %.  
Persoonlijk ga ik hier verder geen besluiten uit trekken, iedereen kan dit 
doen naar eigen welbehagen, inzicht of keuze.    
           
           Patrick  
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Wandelsuggesties 
 
We verkenden een paar parcours die nergens zijn opgenomen door 
wandelclubs. Ze zijn niet bewegwijzerd, maar je kunt volgende bestanden 
van ons krijgen via E-mail: 

• Een GPX-bestand dat je kunt gebruiken op een wandel-gps of in 
een app op de smartphone (vb. GPX VIEWER). 

• Een PDF-bestand om af te drukken: detailkaartjes en een volledige, 
duidelijke routebeschrijving. (Voor wie het niet zo van 
techneutentrucs houdt.) 

Beschikbaar parcours: 
1. Halle (Afstand: 11,6 km): starten aan het kruispunt van de 

Lenniksesteenweg en de Astridlaan (Don Bosco-school). Je loopt 
even door een paar woonstraten, maar je komt al snel aan veldwegen 
die richting Sint-Pieters-Leeuw (gehucht Mekingen) leiden. Na een 
omzwerving langs velden en weiden, met mooie uitzichten, steek je 
de Lenniksesteenweg over richting ‘Wolvendries’, de vallei van de 
Groebegracht en het windmolenpark van Eoly (Colruyt) om dan aan 
te sluiten op een stukje van de bedevaartomloop, in Halle beter 
bekend als ‘de Wegom’. Halle is trouwens nog steeds bekend als een 
bedevaartsoord ter ere van de H. Maria. Na de wandeling kan je nog 
even afzakken naar het stadscentrum (met basiliek) dat zich op 1,3 
km van je startplaats bevindt. 

2. ‘De Nuchten’ (Afstand: 8,1 km): start in Idegem (Geraardsbergen) 
op het Idegemplein (kerk). Het parcours loopt via de stuwsluis van 
Idegem naar de rechteroever van de Dender. Je volgt dan een eind 
de rivierbochten richting Zandbergen, waar je de Dender oversteekt 
en naar het natuurgebied ‘De Nuchten’ stapt. In dit soms drassige 
gebied loop je op een lang vlonderpad en geniet je van ongerepte 
natuur. Via de Ninoofsestraat kom je terug bij de startplek. 

 
De bestanden ontvangen? Stuur een mail naar 
raymond.ict@marktrotters.be (of vul het contactformulier op de 
website in) met de melding welk parcours je wenst en ik stuur je zo snel 
mogelijk de gevraagde bestanden door. 

 

mailto:raymond.ict@marktrotters.be
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